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Beste dorpsgenoten,

Om de drie jaar kiest elke N-VA-
afdeling een nieuw bestuur. Onze 
Puurse leden brachten eind febru-
ari hun stem uit. Ik ben fier dat ons 
bestuur wordt uitgebreid met een 
aantal nieuwkomers: Sonja Van 
nimmen, Miriam Grade, Jean-Pierre 
Raeymaekers en Eddy Vierbergen. 
Namens de voltallige afdeling wens 
ik hen veel succes.

2018 moet verandering naar Puurs 
brengen
Het nieuwe bestuur is voor drie 
jaar verkozen en heeft de  
belangrijke taak om de lokale  
verkiezingen van 2018 voor te 
bereiden. 

Ons ultieme doel daarbij is om 
de kracht van verandering ook in 
Puurs te realiseren. Wil jij hier-
aan meewerken, laat het weten, 
want helpende handen zijn steeds 
welkom. 

Lokale afdeling blijft niet bij de  
pakken zitten
Meer veiligheid, een betere infra-
structuur voor alle weggebruikers, 
een lagere schuldenlast: het zijn 
maar enkele essentiële zaken waar 
de N-VA zich voor inzet. Wij gaan 
volop voor een gezonde en aange-
name gemeente waar u zich veilig 
kan voelen en waar uw belasting-
geld goed wordt gespendeerd.  
Want daar heeft u, de burger,  
meer dan recht op.

Hebt u vragen of wenst u een probleem of uitdaging  
aan te kaarten?
Contacteer gerust Erwin Mertens, voorzitter van N-VA Puurs,  
via erwin.mertens@n-va.be.

N-VA Puurs verwelkomt  
nieuwe bestuursleden

In dit nummer:

PUURS BREENDONK - RUISBROEK - LIEZELE 

www.n-va.be/puurs
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Cathy Dedecker over de  
gratis hulpkas.

Sonia Van Woinsel over  
gezelschapsdieren in onze 
rusthuizen.

Jan Van Camp over 
veilige fietspaden met 
‘slimme verlichting’.  

 Eddy Vierbergen en  
Peter Hoefman over het 
Bioterra-dossier.

 Guy Cools over de  
oprichting van het  
eerste Breendonkse  
buurtinformatienetwerk.



Bestuurslid Eddy 
Vierbergen en 
gemeenteraadslid  
Peter Hoefman

Sonia Van Woinsel
OCMW-raadslid

Onder impuls van Frank De Munter en Guy 
Cools ging eind februari het buurtinformatie-
netwerk (BIN) Breendonk van start.  
Tijdens een druk bijgewoonde vergadering 
gaf de politiecommissaris uitleg over de 
werking van zo’n BIN. Dit kan het veilig-
heidsgevoel verhogen en vermindert het 
aantal misdrijven. Daarnaast vervult het 
nog een aantal sociale en preventieve taken.

73 Breendonkenaren schreven zich in om aan 
dit initiatief mee te werken en om Breendonk 
veiliger en alerter te maken. Het is immers de 
bedoeling dat burgers en handelaars informa-
tie over verdachte personen of handelingen 
doorspelen aan de politie. 

De politie evalueert die info en brengt indien 
nodig de aangesloten BIN-leden hiervan op de 
hoogte.

N-VA Puurs is voorstander om BIN’s nog meer 
te promoten en te stimuleren. In andere 
gemeenten heeft dit systeem, dat inwoners 
verwittigt van feiten, al bewezen het aantal 
woninginbraken terug te dringen. 

Meer dan voldoende reden om dit nog meer 
bekend te maken bij onze inwoners en lokale 
handelaars. Het zal bijdragen tot meer  
sociale controle en meer veiligheid.

OCMW-raadslid Cathy Dedecker (N-VA) vraagt het Puurse OCMW om erkende vluchtelingen aan te sluiten bij 
de gratis Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering. Die is volledig kosteloos voor de cliënt en het OCMW. 

In tegenstelling tot alle andere ziekteverzekeringen is  
men niet verplicht er een bijkomende ziekteverzekering af 
te sluiten. Daarmee vermijdt het OCMW onnodige kosten 
en kan het beschikbare geld beter besteed worden.

“Wij vragen dan ook aan het bestuur om de vluchtelin-
gen te adviseren over de beste optie voor hun situatie”, 
aldus Cathy Dedecker “In de overgrote meerderheid van 
de gevallen is dat de Hulpkas. Dat kost de cliënt noch het 
OCMW iets. De Hulpkas voorziet bovendien in zowat 
alles van wat de patiënt nodig heeft.”

Bijkomend voordeel is dat de 
Hulpkas een overheidsinstelling 
is en dus compleet neutraal. Bij 
andere mutualiteiten is dat niet 
zo: zij worden ondersteund door 
een godsdienstig of politiek  
geïnspireerde zuil.

De gemeente start een project op 
om de straatverlichting tussen 11 
uur ’s avonds en 5 uur ’s morgens 
voor de helft uit te schakelen. Aan 
de fietsautostrades zou het licht 
zelfs volledig gedoofd worden. Een 
goede maatregel voor het milieu en 
de gemeentekas. 

Maar het kan beter. Een slimme 
verlichting aan onze fietsautostra-
des zou hier bijvoorbeeld perfect bij 
passen.

Hoe werkt het?
Als een fietser of wandelaar  
passeert op het traject – in eender 
welke richting – dan merken de  
sensoren in het lichtarmatuur dat 
op.  Zo gaan zeven lichten voor en 
achter de fietser of wandelaar  
branden, wat hem een comfortabele 
en goed verlichte zone oplevert. 

Geen onnodige verlichting op een 
leeg fietspad dus. Dit is kortom een 
energie-efficiënte oplossing, die 
bovendien een minimale lichthinder 
veroorzaakt en dus de lokale fauna 
zo weinig mogelijk verstoort. 

Verschillende gemeenten passen 
dit systeem al succesvol toe.

Fietspaden naar Boom,  
Willebroek en Bornem
Vooral voor de verschillende 
fietsautostrades die onze  
gemeente doorkruisen, naar 
Boom en Willbroek, kan slimme 
verlichting een meerwaarde 
zijn. Binnenkort wordt ook het 
langverwachte fietspad langs de 
spoorlijn naar Bornem aangelegd. 
Ideaal om het systeem op toe te 
passen, vindt de N-VA. 

“N-VA Puurs wil comfortabele 
en veilige fietspaden in onze ge-
meente. Daarom pleiten wij voor 
zogenaamde ‘slimme’ verlichting 
aan onze fietsautostrades”, aldus 
fractieleider Jan Van Camp.
 
“Deze verlichting treedt pas in 
werking als er effectief fietsers of 
voetgangers aanwezig zijn. Door 
de programmeerbare werking en 
het gebruik van ledverlichting is 
de toepassing daarenboven erg 
energiezuinig.”

Half december 
2015 kondigde het 
grondverwerkend bedrijf 
Bioterra aan dat het weg 
zou trekken uit Bornem en 
zich aan het kanaal in onze 
gemeente wou vestigen, op 
500 meter van de kern van 
Ruisbroek-dorp. Voor N-VA 
Puurs is het duidelijk dat 
dit bedrijf in Ruisbroek 
niets te zoeken heeft. 

Zo was het helemaal niet 
duidelijk waar de firma haar 
fysicochemische reiniging 
exact zou uitvoeren. 
Daarnaast zijn we absoluut 
niet zeker dat de hinder, 
vooral de geluidshinder, 
onder controle gehouden 
kan worden. Ook kunnen 
we uit de 1 460 ingediende 
bezwaarschriften 
opmaken dat er absoluut 
geen draagvlak is voor 
dit bedrijf in onze 

gemeente omdat er al heel 
wat bedrijven in de buurt 
gevestigd zijn.

N-VA Puurs steunde de 
gemeente in haar negatief 
advies voor Bioterra. 
Wij blijven het dossier 
nauwlettend in het oog 
houden. Indien nodig 
aarzelen we niet om de 
nodige stappen te zetten. 

De Kanaalzone in Ruisbroek 
blijft echter theoretisch 
geschikt voor dergelijke 
vervuilende industrie. 
Het is dus niet uitgesloten 
dat er in de toekomst 
nog bedrijven daar hun 
(milieuvervuilende) 
activiteiten zullen 
ontplooien. N-VA Puurs 
stelt dan ook voor om de 
bestemming van deze zone 
grondig te herbekijken.

Het woon-en 
zorgcentrum in 
onze gemeente 
is sinds kort een 
bewoner rijker: 
Pieterke de poes. 
In veel rusthuizen 
zijn dieren uit 
den boze, maar 
Puurs maakt hier 

graag een uitzondering voor. Samenleven met een 
huisdier heeft immers een gunstige invloed op 
het menselijk welzijn, zeker bij ouderen.

Met name dementerende ouderen ondervinden 
voordelen van dierlijk gezelschap, blijkt uit studies. 
Bejaarden die voorheen nog amper bewogen, steken 
plots hun handen uit om de dieren te aaien en ze 
bewegen en vertellen meer. Daarnaast is er ook 
vastgesteld dat het goed is voor hart- en bloedvaten.

Huisdieren bevorderen ook het sociale contact 
tussen de bewoners van het woonzorgcentrum. 
Reden genoeg voor OCMW-raadslid Sonia Van 
Woinsel om ervoor te pleiten 
dat er op meer verschillende 
momenten gezelschapsdieren in 
het rusthuis toegelaten worden.

Buurtinformatienetwerk Breendonk binnenkort een feit Sluit erkende vluchtelingen aan bij Hulpkas

Slimme verlichting op fietspaden: 
een veilig alternatief

Geen Bioterra in Ruisbroek N-VA pleit voor gezel-
schapsdieren in rusthuis

Guy Cools, 
gemeenteraadslid

Cathy Dedecker, 
OCMW-raadslid

www.n-va.be/puurspuurs@n-va.be

Het nieuwe fietspad langs 
de spoorweg naar Bornem is 
ideaal voor dit energiezuinige 
systeem. 
Jan Van Camp, N-VA-fractieleider  
gemeenteraad



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Halverwege de legislatuur is de provincie Antwerpen onherkenbaar veranderd. 
Onder impuls van de N-VA bespaarde de provincie 25 miljoen euro, zonder
belastingverhogingen en zonder naakte ontslagen. Toch blijft de provincie 
Antwerpen ook heel wat investeren. In de fietsostrades tussen Antwerpen, 
Mechelen, Essen en Lier en op het traject Herentals-Balen bijvoorbeeld. 
Op cultureel vlak is het nieuwe museum Zilver & Diamant een blikvanger.

Fractieleider Jan de Haes is trots dat de provinciale begroting in evenwicht blijft: 
“Onze N-VA-gedeputeerden Bruno Peeters en Luk Lemmens investeren in mobiliteit,
cultuur en veiligheid. Met een realistisch personeelsbeleid dragen zij zorg voor 
de provincie als een goede huisvader. Antwerpen is dus helemaal klaar voor de 
provinciale hervorming.”

provincieraadsleden

NU

in Antwerpen

72 -46%
nog 39 provincieraadsleden

“Antwerpen investeert in 
 fietsveiligheid en cultuur.” 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 
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Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw
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Liesbeth Homans

Luk Lemmens, 
gedeputeerde

Jan De Haes, 
fractievoorzitter 
provincieraad

Bruno Peeters, 
gedeputeerde

www.n-va.be/laarne


